JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA d.o.o.
Kamnik pod Krimom 6, 1352 PRESERJE
Telefon: 01/363 30 20, Fax: 01/363 30 21
www.jkp-brezovica.si, info@jkp-brezovica.si

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI
GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI
ČISTILNIMI NAPRAVAMI

_________________________________________ _______________________________
(ime in priimek) (kontakt – mobitel/telefon, e-pošta)

___________________________________________________
(naslov kmetijskega gospodarstva)

__________________________
(MID kmetijskega gospodarstva)

__________________________
(Številka odjemnega mesta kmetijskega gospodarstva - razberete ga z zadnje položnice Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o.)

IZJAVA
Podpisani vlagatelj zahtevka za oprostitev plačila storitve prevzema blata iz obstoječih greznic in
MKČN izjavljam:
•

Vsi navedeni podatki v vlogi so točni.

•

Na mojem kmetijskem gospodarstvu nastaja blato iz obstoječe greznice oz.
MKČN ali komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice. Zmešano skupaj z
gnojevko oziroma gnojnico skladiščim v gnojni jami najmanj šest mesecev pred
uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

•

V primeru, da imam MKČN bom kot lastnik le-te stroške izvedbe ocene
obratovanja MKČN oz. poročila o prvih meritvah za MKČN poravnal po veljavnem
ceniku JKP BREZOVICA d.o.o., po opravljeni storitvi.

•

Pred pretekom treh let oziroma ob naslednjem pozivu izvajalca o rednem
praznjenju greznic/MKČN predložil novo vlogo za oprostitev plačila storitve
praznjenja blata iz obstoječe greznice oz. MKČN, v nasprotnem primeru izvajalec
javne službe lahko prične obračunavati omenjeno storitev.

DATUM IN KRAJ: _____________________________ PODPIS: ____________________
Priloge:
• Izpis iz centralnega registra govedi (seznam govedi na gospodarstvu) – ali
• Izpis iz centralnega registra prašičev ali
• Izpis iz centralnega registra kopitarjev ali
• Izpis iz centralnega registra drobnice (podatki o sporočenem staležu v CRD) ali
• Obrazec B-Stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu (iz zbirne subvencijske vloge)
_________________________________________________________________________________
»Vaše zgoraj navedene podatke bomo obdelovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in določili GDPR.
Obdelava je potrebna zaradi izpolnitve zakonske obveznosti upravljavca, za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika, na katerega se
nanašajo osebni podatki, pred sklenitvijo pogodbe.«
Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, SRG 2006/00047, št. vložka 1/28049/00, Osnovni kapital 110.000,00 EUR,
IBAN: SI56 6000 0000 0484 586 Hranilnica LON d.d., SI56 6100 0001 7371 398 Delavska hranilnica d.d.,
Matična št.: 5945151, ID za DDV: SI22513434. Predsednik nadzornega sveta: Janez Miklič

